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چکیده
هدف از پژوهش حاضر بررسي اثربخشي آموزش مدیریت زمان بر کيفيت زندگي ،تعلل رفتار و
تصميمگيری دانش آموزان متوسطه دوم بود .طرح این تحقيق نيمه آزمایشي از نوع طرح پيشآزمون -
پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کليه دانش آموزان متوسطه دوم شهر
اسالمشهر در سال تحصيلي  77-76بود .نمونه تحقيق شامل  03نفر ( 51گروه کنترل و  51نفر آزمایش) از
دانش آموزان بود که به روش نمونهگيری هدفمند انتخاب شدند .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامه
کيفيت زندگي ( ،)5787اهمالکاری سولومون و راث بلوم ( )5781و پرسشنامه کيفيت تصميمگيری
اخباری زاده ( )5071استفاده شد .پس از اجرای پيشآزمون ،برنامه آموزشي مدیریت زمان طي  8جلسه 73
دقيقهای (دو جلسه در هفته) به گروه آزمایش ارائه گردید .پس از پایان آموزشي مدیریت زمان ،از هر دو
گروه پسآزمون گرفته شد .برای تحليل دادهها از روش تحليل کوواریانس استفاده شد .نتایج نشان داد که
آموزشي مدیریت زمان بر کيفيت زندگي ،تعلل رفتار و تصميمگيری دانش آموزان متوسطه دوم اثربخش
بوده است (.)P >3/31
کلیدواژهها :مدیریت زمان ،کيفيت زندگي ،تعلل رفتار ،تصميمگيری.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -5استادیار گروه مشاوره دانشگاه عالمه طباطبائي.
 *-2کارشناسي ارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالمي واحد الکترونيکي.
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مقدمه
دانش آموزان دوره دوم که در سنين نوجواناني به سر ميبرند ،مانند افراد سنين مختلف،
داراى نيازهاى زیستي و روانشناختي هستند؛ اما به دليل ویژگيها و حساسيتهای این
دوره ،از قبيل گذر از وابستگي کودکي به استقالل بزرگسالي ،در این مرحله از دوران
رشد و تکامل ،دانش آموزان نوجوان نيازهای خود را ملموستر و آشکارتر احساس
ميکنند .در این دوره ،عالوه بر تکامل جسمي و نيرومند شدن بدن ،عواطف و احساسات،
افکار ،آرزوها و نگرش نسبت به مسائل پيرامون تغيير ميکند .تغييرات فزایندهای در
جنبههای شناختي و بهتبع آن در تصميمگيری (بهعنوان جزء مهمي از حيطه شناختي) دانش
آموزان دبيرستاني ،صورت ميپذیرد .آنان با تصميمهای مهمي در خصوص موضوعاتي
همانند انتخاب رشته تحصيلي مواجه ميشوند که ميتواند پيامدهای مهمي برای آنان به
همراه داشته باشد و بهصورت عميقي بر آنان اثر بگذارد (ولف .)2352 ،5درواقع ،ازاینپس
این دانش آموزان متوجه ميشوند که هر نوع انتخابي ،سرنوشت یا پيامدی ویژه به دنبال
دارد و هر تصميمي ميتوانند زندگي آنان را تحت شعاع قرار دهد (شافرو کيپ.)2337،2
مطالعات نشان دادهاند که در دانش آموزان نوجوان ،رفتارهای پرخطر ازجمله
ریسکپذیری ،تصميمگيری آني و تکانشي رایج است که این عوامل موجب ميشود آنان
از تصميمگيری ناکارآمد در حل مسائل خود استفاده کنند و درنتيجه با مشکالت بسياری
در زندگي شخصي و تحصيلي خود مواجه گردند (تانهولم.)2331 ،0
یکي دیگر از مشکالتي که نوجوانان در این دوره با آن مواجه ميشوند تعلل ورزی
آنان است .اهمالکاری ،برای توصيف اقدام به انجام عملي که بهصورت غيرضروری به
تأخير افتاده است ،به کار ميرود و درنهایت زماني تمایل به تکميل آن کار در فرد به
وجود ميآید که ازنظر هيجاني احساس ناراحتي کند (سولومون 1و راثبلوم .)5771 ،1این
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wolff
2. Shaffer, D. R. & Kipp, K.2
3. Thunholm, P.
4. Solomon
5. Rothblum
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واژه ،از این طریق که فردی در ذهن خود فرض یا عزم به پایان رساندن کاری را دارد ،ولي
در اتمام آن در زمان مورد انتظار و دلخواه خود دچار شکست ميشود ،شناخته ميشود
(مطيعي ،حيدری و صادقي.)5075 ،
روساریو 5و همکاران ( )2337ميگویند باوجوداینکه اهمالکاری در تمام فعاليتهای
زندگي روزانه ممکن است اتفاق بيفتد ،اما اهمال گرایي در زمينهی انجام تکاليف درسي
فراواني بيشتر دارد .سولومون و راثبلوم ( )5781اهمالکاری تحصيلي را در به تأخير
انداختن وظایف تحصيلي تعریف ميکنند .این وظایف شامل آماده شدن برای امتحان،
آماده کردن مقاالت در طول نيمسال تحصيلي ،امور اداری مربوط به مدرسه و حضور
مستمر در کالسها است .دانش آموزان اهمالکاری آمادگي برای امتحان را به شبپایاني
موکول ميکنند و درنتيجه در زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه ميکنند.
اهمالکاری موجب درجات باالیي از اضطراب و افسردگي در دانشآموز ميشود و
عزتنفس او را پایين ميآورد (الی و سيلورمن.)5776 ،2
متغير دیگری که در مورد نوجوانان باید موردتوجه قرار گيرد کيفيت زندگي آنان
است .بنا به تعریف سازمان بهداشت جهاني کيفيت زندگي عبارت است از :درکي که افراد
از موقعيت خود در زندگي ازنظر فرهنگ ،سيستم ارزشي ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و
اولویتها دارند .این مقوله موضوعي کامالً ذهني بوده و توسط دیگران قابلمشاهده نيست
و بر درك افراد از جنبههای مختلف زندگي استوار است (بونومي و بوشنل.)2333،0
رایجترین تفسير از مفهوم کيفيت زندگي بهعنوان یک ساخت پنهان ،چندبعدی ،در تعریف
سازمان جهاني بهداشت ( )WHOاز مفهوم سالمت شامل :رفاه کامل جسمي ،رواني و
اجتماعي ،قابل جستجو است (هو .)2331 ،بنابراین موضوعهای متعددی با اندازهگيری
کيفيت زندگي سروکار دارند (علي پور و همکاران.)5071 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rosario, P.
2. Silverman
3. Bonomi A PD, Bushnell D.
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ازجمله درمانهایي که ميتواند بر کيفيت زندگي ،تعلل رفتار و تصميمگيری دانش
آموزان تأثيرگذار باشد مدیریت زمان است .مدیریت زمان در اواخر دهه  5713توسط
ماکان مطرح گردید .این روش شامل فنوني برای تعيين اهداف کوتاهمدت ،چگونگي
تبدیل این اهداف به وظایف و فعاليتها برای اجرای سریعتر آنها ،چگونگي برنامهریزی
و اولویتبندی کردن کارهای روزانه و چگونگي جلوگيری از وقفه کاری که محدودیت
در انجام وظایف ایجاد ميکند است .مدیریت زمان کنترل کردن هر ثانيه از زمان نيست،
بلکه شامل ،روشهایي است که مردم از طریق آنها ،زمان را برای بهبود زندگي خود به
کار ميبرند (مکنزی .)5773 ،یک ویژگي مشترك در ميان تعاریف مدیریت زمان،
برنامهریزی رفتار به تصميمگيری در خصوص انجام دادن کارها ،اولویتبندی کارها و
مدیریت مؤثر وقفههای احتمالي ،اشاره ميکند (کالسنز ،وان اردو ،روت و روی.)2337 ،5
مدیریت زمان ،که از مهمترین مهارتهای هر دانشآموزی برای رسيدن به موفقيتهای
علمي است (کالينز )2353 ،2به معنای کنترل زمان و کار خویش را به دست گرفتن است،
درواقع در طي آن حادثهها و امور ما را هدایت نميکنند .در مدیریت زمان تعيين
اولویتهای کاری از اهميت به سزایي برخوردار است و اولویت با امور و کارهایي است
که فوریت و اهميت بيشتری دارند (زامپتيس و همکاران.)2353 ،0
با برنامهریزی و اختصاص زمان ميتوان درك افراد از زمان در دسترس را افزایش داد
تا بتوانند بهصورت هدفمند و ساختاربندی شده از زمان خود استفاده کنند و با اولویتبندی
امور بر اساس مدتزمان تخصيص دادهشده برای هر فعاليت بتوانند وظایف متعدد را
بهموقع به انجام برسانند .لذا با استفاده از روشهای مدیریت زمان ،بصيرت افراد در مورد
نحوه استفاده از زمان بيشتر ميشود و ميتوان بهطور دقيقتری مدتزمان زمان الزم جهت
انجام کارها را تخمين زد و با برنامهریزی واقعيتر به نتایج بهتر دستیافت .مطالعات نشان
داده است که تکنيکهای مدیریت زمان موجب ارتقاء عملکرد ،اختصاص وقت بيشتر به
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Claessens, van Eerde, Rutte & Roe
2. Collinz
3. Zampetis LA, Bouranta N, Moustakis VS
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وظایف با اولویت باالتر و تسریع در پيشرفت امور ميشود .بنابراین با توجه به اینکه زمان
منبع محدودی است لزوم توجه و مدیریت آن در محيطهای آموزشي دارای اهميت
خاصي ميگردد (راوری و همکاران .)2338 ،گارسيا و پرز )2331( 5نشان ميدهد که
رابطهی آماری معناداری بين مهارتهای مدیریت زمان و موفقيتهای تحصيلي دانش
آموزان وجود دارد .وینت و لووت )2355( 2نشان دادند آموزش مدیریت زمان در کاهش
استرس ،افزایش عملکرد تحصيلي ،عملکرد شغلي و رضایت شغلي تأثير بسزایي داشت (به
نقل از اميدوار و همکاران .)2350 ،بریتون و تيسر )2353( 0در پژوهش خود نشان دادند
که آموزش مدیریت زمان در افزایش عقاید خود اثربخشي و پيشرفت تحصيلي مؤثر است
(به نقل از اميدوار و همکاران .)2350 ،محمودیان و همکاران ( )5071در پژوهشي با عنوان
اثربخشي آموزش راهبردهای مدیریت زمانبر بهبود مهارتهای مطالعه و تعلّل ورزی دانش
آموزان دریافتند آموزش راهبردهای مدیریت زمانبر بهبود مهارتهای مطالعه و تعلل ورزی
دانش آموزان مؤثر بوده است ( .)P>35/3ازآنجاکه آموزش مهارتهای مدیریت زمان
ميتواند بر ایجاد اعمال و بينشهای نو و اصيل تأثير مهمي داشته باشد و با توجه به اینکه زمان
یک منبع محدود به شمار ميآید لزوم مدیریت آن بهخصوص در محيطهای آموزشي و برای
دانش آموزان از اهميت باالیي برخوردار است .قراملکي و همکاران ( )5070در پژوهشي با
عنوان اثربخشي آموزش مهارتهای مدیریت زمانبر اهمالکاری دانش آموزان دریافتند
آموزش مهارتهای مدیریت زمان اهمالکاری دانش آموزان را کاهش ميدهد .اميدوار
وهمکاران ( )5075در پژوهشي با عنوان تعيين اثربخشي آموزش راهبردهای مدیریت زمانبر
سالمت رواني دانش آموزان دریافتند آموزش مدیریت زمانبر مؤلفههای سالمت روان تأثير
دارد .با توجه به اینکه زمان یک منبع محدود به شمار ميآید لزوم مدیریت آن ،بهخصوص در
محيطهای آموزشي و برای دانش آموزان ،از اهميت باالیي برخوردار است.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Garcia & erez
2. Wintt & Lovett
3. Britoon & Teaser
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با توجه به مطالب باال فرضيههای زیر مطرح ميگردد:
 .5آموزش مدیریت زمانبر کيفيت زندگي دانش آموزان متوسطه دوم تأثير معناداری
دارد.
 .2آموزش مدیریت زمانبر تعلل رفتار دانش آموزان متوسطه دوم تأثير معناداری دارد.
 .0آموزش مدیریت زمانبر تصميمگيری دانش آموزان متوسطه دوم تأثير معناداری
دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر ،با طرح پيشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل که از طرح پژوهشي نيمه
تجربي استفاده شده است همچنين جامعه آماری این پژوهش شامل کليه دانش آموزان
متوسطه دوم شهر اسالمشهر در سال تحصيلي  ،76-77طبق آمار کسبشده تعداد کل آنها
 2233نفر برآورد گردید و از این ميان تعداد  03نفر بهصورت تصادفي در دو گروه کنترل
و آزمایش جایگزین گردیدند .برای مقایسه ميانگين نمرات گروههای آزمایش و کنترل در
قبل و بعد از آموزش ،از آزمون تحليل کوواریانس چند متغيره و برای تجزیهوتحليل دادهها
از نرمافزار  SPSSورژن  22استفاده گردید .مالكهای ورود -5 :مشغول به تحصيل بودن
در مقطع متوسطه دوم -2 .حضور بهموقع و منظم در جلسات-0.رضایت آگاهانه از اهداف
آموزش مالكهای خروج -5 :غيبت بيش از  0جلسه -2 .شرکت در برنامههای آموزشي
دیگر که با کار آموزشي ما تداخلي ایجاد کند.

ابزار پژوهش؛ مقیاس فرم کوتاه (پرسشنامه) کیفیت زندگي
عنوان فارسي پرسشنامه کيفيت زندگي ،)QOL( 5این پرسشنامه جهت سنجش کيفيت
زندگي فرد در دو هفته اخير مورداستفاده قرار ميگيرد ،سازنده آن سازمان بهداشت جهاني
( )WHOQOL- BREFبا همکاری  51مرکز بينالمللي سال  5787است ،تعداد آن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Quality of Life- life
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سؤاالت  21سؤال در قالب  1حيطه که دو سؤال اول به هيچیک از حيطهها تعلق ندارد و
وضعيت سالمت و کيفيت زندگي را به شکل کلي مورد ارزیابي قرار ميدهند ،بنابراین
پرسشنامه درمجموع  26سؤال دارد که دارای حيطههای زیر است؛ پرسشنامه کيفيت
زندگي دارای  1زیر مقياس در حيطههای زیر است :الف -حيطه سالمت جسماني
(فيزیکي) ،5ب -حيطه روانشناختي ،2ج -حيطه روابط اجتماعي ،0د -حيطه محيط زندگي

1

در نتایج گزارششده توسط گروه سازندگان مقياس کيفيت زندگي سازمان بهداشت
جهاني که در  51مرکز بينالمللي این سازمان انجامشده ،ضریب آلفای کرون باخ بين 3/70
تا  3/87برای خرده مقياسهای چهارگانه و کل مقياس گزارششده است؛ و در ایران نيز
نصيری ( )5081برای پایایي مقياس از سه روش باز آزمایي بافاصله سههفتهای ،توصيفي و
آلفای کرون باخ استفاده کرد که به ترتيب برابر با  3/81 ،3/87 ،3/67بود .همچنين پایایي
مقياس کيفيت زندگي را رحيمي( )5086سنجيده و ضریب آلفای کرون باخ برای کل
مقياس برابر با  ،3/88برای سالمت جسمي  ،3/73برای سالمت رواني  3/77و برای روابط
اجتماعي  3/61و برای کيفيت محيط زندگي برابر با  3/77گزارش کرده است.

پرسشنامه اهمالکاری سولومون و راث بلوم
این پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال ( )5781ساخته و آن را مقياس اهمالکاری
تحصيلي نام نهادند ،این مقياس را دهقاني ( )5087برای اولين بار در ایران بهکاربرده است.
این مقياس دارای  27گویه است که  0مؤلفه را موردبررسي قرار ميدهد :مؤلفه اول ،آماده
شدن برای امتحانات؛ شامل  8سؤال است .مؤلفه دوم ،آماده شدن برای تکاليف است و
شامل  55گویه است و مؤلفه سوم ،آماده شدن برای مقالههای پایانترم است که شامل 8
گویه است .نحوه پاسخدهي به گویه ها به این صورت است که پاسخدهندگان ميزان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Physical Health Domain
2. Psychological Domain
3. Social relationship Domain
4. Environmental Domain
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موافقت خود را با هر گویه با انتخاب یکي از گزینههای «هرگز»« ،بهندرت»« ،گه گاهي»،
«اکثر اوقات» و «هميشه» نشان ميدهند که به گزینه «هرگز» نمره « ،5بهندرت» نمره « ،2گه
گاهي» نمره « ،0اکثر اوقات» نمره « ،1هميشه» نمره  ،1تعلق ميگيرد .همچنين در این
مقياس گویههای « »21– 20– 25– 56– 51– 50– 55– 6– 1– 2بهصورت معکوس
نمرهگذاری ميشوند .ناميان و حسينچاری ( )5073در تحقيقي با عنوان تبيين اهمالکاری
تحصيلي دانشجویان بر اساس باورهای مذهبي و هسته کنترل ضریب پایایي پرسشنامه را به
روش آلفای کرون باخ  3/70به دست آوردند .دولتي ( )5075نيز در پژوهشي ضریب
پایایي پرسشنامه را به روش آلفای کرون باخ  3/75به دست آورد .در این پژوهش از نسخه
 27سؤالي استفاده شد .روایي پرسشنامه در پژوهش جوکار و دالور پور ( )5086با استفاده
از روش تحليل عاملي محاسبه شد که یافتهها بيانگر روایي مطلوب پرسشنامه بود.

پرسشنامه کیفیت تصمیمگیری
شامل هفت بعد کيفيت تصميمگيری ،صحت تصميمگيری ،دقت تصميمگيری ،بهنگام
بودن تصميمگيری ،اقتصادی بودن تصميمگيری ،سهولت تصميمگيری ،امنيت
تصميمگيری ،پيگيری تصميمگيری است که توسط اخباری زاده ( )5071ساختهشده است.
این پرسشنامه دارای  20سؤال است و در قالب مقياس پنج گزینهای ليکرت طراحيشده
است .در ادامه تطبيق سؤاالت پرسشنامه آورده شده است.
تطبيق سؤاالت پرسشنامه کيفيت تصميمگيری با مؤلفههای آن:
گویها

ابعاد

 5تا 1

صحت تصميمگيری

 1تا 7

دقت تصميمگيری

 8تا 55

بهنگام بودن تصميمگيری

 52تا 51

اقتصادی بودن تصميمگيری

 51تا 57

سهولت تصميمگيری

 58تا 23

امنيت تصميمگيری

 25تا 20

پيگيری تصميمگيری
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پروتکل آموزشي مديريت زمان
اهم محتوای برنامه آموزشي مدیریت زمان شامل برنامهریزی رفتار به تصميمگيری در
خصوص انجام دادن کارها ،اولویتبندی کارها و مدیریت مؤثر وقفههای احتمالي خواهد
بود (بریان تریسي.)2351،5
جلسه
اول

دوم

سوم

چهارم

اهداف

محتوی

آشنایي مختصری با

مقدمهای بر مدیریت زمان و فواید آن موردبحث

مدیریت زمان

تابهحال بهعنوان مدیریت
زمان انجام دادهاید

خطاهای شناختي و اشتباهاتي که افراد در مورد
آشنایي با خطاهای

خود و جهان اطراف دارند و این خطاها باعث

احساس ميکنيد که از

شناختي و شناخت آنها

اتالف وقت و تعلل ورزی و مدیریت نادرست

زمان بهدرستي استفاده

زمان ميشود ،موردبحث قرار خواهد گرفت

نکردهاید

آشنایي با تعلل زمان

آموزش روشهای
مدیریت زمان

پنجم
ششم

تعيين هدف مناسب

هشتم

یادداشت کارهایي که

یادداشت اینکه در کجاها

برنامهریزی صحيح

هفتم

قرار خواهد گرفت

تکليف

مناسبترین نحوه
استفاده از زمان
آموزش نهایي مدیریت
زمان

به عوامل اتالف کننده وقت و هدر دهندگان
زمان اختصاص پيدا خواهد کرد
روشهایي که برای بهبود استفاده افراد از
مهارتهای مدیریت زمان الزم است ،ارائه
خواهد شد

عواملي که درگذشته
باعث اتالف وقت شما
شده است.
بهکارگيری مهارتهای
آموختهشده در طول هفته

اولویتبندی فعاليتها و برنامهریزی موردبحث

یادداشت برنامه منظم

قرار خواهد گرفت

روزانه

در مورد ،تعيين و اولویتبندی اهداف بحث

یادداشت برنامه منظم

خواهد شد

روزانه

نکاتي سودمند برای بهبود کيفيت وقت ارائه

یادداشت نتایج سودمندی

خواهد شد

که از جلسات گرفتهاید

به ارائه ابزارها و تکنيکهای مدیریت زمان
(برگرفتهشده از کتاب مدیریت زمان Brian

انجام پسآزمون

 )Tracyاختصاص پيدا کرد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Brian Tracy
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يافتهها
جدول شماره  -1بررسی نرمال بودن توزیع نمرات در گروهها با استفاده از آزمون کولموگروف
اسمیرنوف
آزمايش
پيشآزمون
متغير

سطح
معناداری

نمره کل کيفيت
زندگی
نمره کل تعلل
ورزی
نمره کل
تصميمگيری

کنترل
پسآزمون

سطح

Z

معناداری

Z

پيشآزمون
سطح
معناداری

Z

پسآزمون
سطح

Z

معناداری

0.456

0.654

0.471

0.418

0.624

0.362

0.412

0.625

0.521

0.428

0.598

0.624

0.321

0.189

0.341

0.233

0.214

0.541

0.325

0.251

0.265

0.210

0.365

0.0214

جدول شماره  -2تحلیل مانکوا –بررسی اثر آموزش مدیریت زمانبر کیفیت زندگی ،تعلل رفتار و
تصمیمگیری دانش آموزان
متغير

مجموع مجذورات

df

ميانگين مجذورات

F

سطح معناداری

کيفيت زندگی

11630.210

1

11630.210

374.126

.001

تعلل رفتار

9774.551

1

9774.551

275.968

.001

تصميمگيری

11700.459

1

11700.459

532.438

.001

با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر پيشآزمون آموزش
مدیریت زمان ،بر کيفيت زندگي با سطح معناداری ( ،)3.335تعلل رفتار با سطح معناداری
( )3.335و تصميمگيری با سطح معناداری ( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير
دارد.
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آموزش مديريت زمان بر کيفيت زندگی دانش آموزان متوسطه دوم تأثير
معناداری دارد.
جدول شماره  -3تحلیل مانکوا بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر کیفیت زندگی دانش آموزان
متغير
سالمت جسمانی

مجموع

ميانگين

df

مجذورات

مجذورات

F

سطح
معناداری

1274.493

1

1274.493

209.948

.001

570.432

1

570.432

78.973

.001

روابط اجتماعی

73.769

1

73.769

27.930

.001

محيط زندگی

1569.183

1

1569.183

104.968

.001

نمره کل

11617.730

1

11617.730

337.625

.001

سالمت
روانشناختی

با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر پيشآزمون آموزش
مدیریت زمان ،بر تمام مؤلفههای کيفيت زندگي و نمره کل کيفيت زندگي با سطح
معناداری ( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير دارد.
آموزش مديريت زمان بر تعلل رفتار دانش آموزان متوسطه دوم تأثير
معناداری دارد.
جدول شماره  -4تحلیل مانکوا بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری تکمیل شده به لحاظ معنوی بر
عفو در زنان مطلقه
متغير
آماده شدن برای
امتحانات
آماده شدن برای تکاليف
آماده شدن برای
مقالههای آخر ترم
نمره کل

مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداری

2072.824

1

2072.824

173.025

.001

984.264

1

984.264

128.888

.001

498.005

1

498.005

62.720

.001

9844.069

1

9844.069

366.245

.001
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با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر پيشآزمون آموزش
مدیریت زمان ،بر تمام مؤلفههای تعلل ورزی و نمره کل تعلل ورزی با سطح معناداری
( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير دارد.
آموزش مديريت زمان بر تصميمگيری دانش آموزان متوسطه دوم تأثير
معناداری دارد.
جدول شماره  -5تحلیل مانکوا بررسی اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر تصمیمگیری دانش آموزان
متغير

مجموع
مجذورات

df

ميانگين
مجذورات

F

سطح
معناداری

صحت تصميمگيری

152.747

1

152.747

32.412

.001

دقت تصميمگيری

256.196

1

256.196

88.263

.001

222.122

1

222.122

32.890

.001

228.297

1

228.297

102.185

.001

سهولت تصميمگيری

144.796

1

144.796

78.105

.001

امنيت تصميمگيری

315.206

1

315.206

77.816

.001

پيگيری تصميمگيری

172.951

1

172.951

54.641

.001

نمره کل

10265.082

1

10265.082

522.222

.001

بهنگام بودن
تصميمگيری
اقتصادی بودن
تصميمگيری

با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر پيشآزمون آموزش
مدیریت زمان ،بر تمام مؤلفههای تصميمگيری و نمره کل تصميمگيری با سطح معناداری
( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير دارد.
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بحث و نتيجهگيری
فرضيه اول :آموزش مديريت زمان بر کيفيت زندگی دانش آموزان متوسطه
دوم تأثير معناداری دارد.
فرضيه اول پژوهش؛ حاکي از این بود که آموزش مدیریت زمان بر کيفيت زندگي دانش
آموزان متوسطه دوم تأثير معناداری دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره ()1
ميتوان بيان نمود با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر
پيشآزمون آموزش مدیریت زمان ،بر تمام مؤلفههای کيفيت زندگي و نمره کل کيفيت
زندگي با سطح معناداری ( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير دارد.
این نتایج با یافتههای تحقيقات اميدوار و همکاران ( ،)5075شيرافکن و همکاران (،)5087
کرنس و گاردینر )2337( 5و هاول و واتسون )2337( 2همسو است.
در تبيين این فرضيه ميتوان گفت ،در دنيای امروز ،نهفقط کميت زندگي ،بلکه کيفيت
زندگي و ارزیابي که فرد از زندگياش دارد ،ارزش زیادی پيداکرده است ،چراکه ميزان
لذتي که فرد از زندگي ميبرد و ميزان رضایتي که از زندگي دارد مهمترین فرصت را
برای داشتن یک زندگي شاد به او ميدهد.
بنا به تعریف سازمان بهداشت جهاني کيفيت زندگي عبارت است از :درکي که افراد از
موقعيت خود در زندگي ازنظر فرهنگ ،سيستم ارزشي ،اهداف ،انتظارات ،استانداردها و
اولویتها دارند .این مقوله موضوعي کامالً ذهني بوده و توسط دیگران قابلمشاهده نيست
و بر درك افراد از جنبههای مختلف زندگي استوار است (بونومي و بوشنل.)2333،0
رایجترین تفسير از مفهوم کيفيت زندگي بهعنوان یک ساخت پنهان ،چندبعدی ،در تعریف
سازمان جهاني بهداشت ( )WHOاز مفهوم سالمت شامل :رفاه کامل جسمي ،رواني و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Kearns H, Gardiner M.
2. Howell- Watson
3. Bonomi A PD, Bushnell D.
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اجتماعي ،قابل جستجو است (تو .)2331 ،بنابراین موضوعهای متعددی با اندازهگيری
کيفيت زندگي سروکار دارند (علي پور و همکاران.)5071 ،
همچنين محققان معتقدند که بررسي کيفيت زندگي و تالش برای ارتقای آن نقش
مهمي در سالمت زندگي فردی و اجتماعي افراد خواهد داشت .رضایت از زندگي بازتاب
توازن ميان آرزوهای شخص و وضعيت فعلي او است .به عبارتي هر چه شکاف بين سطح
آرزوهای فرد و وضعيت عيني وی بيشتر گردد ،رضایتمندی او کاهش ميیابد ،اما سطوح
آرزوهای فرد بهتدریج با وضعيت وی تطبيق خواهد یافت (ایگلهارت.)5770 5
ویژگيهای مهم کيفيت زندگي عبارت است از:
الف) چندبعدی بودن :متخصصان معتقدند کيفيت زندگي موضوع چندبعدی است و
توافق دارند که مفهوم کيفيت زندگي همواره  1بعد زیر را در برميگيرد.
 .5بعد جسمي :بعد جسمي به دریافت فرد از توانایيهایش در انجام فعاليتها و وظایف
روزانه که نياز به مصرف انرژی دارد ،اشاره ميکند و ميتواند در بردارندِ مقياسهایي چون
تحرك ،توان و انرژی ،درد و ناراحتي ،خواب و استراحت و ظرفيت توان کاری باشد.
 .2بعد رواني :جنبههای روحي مانند افسردگي ،ترس ،عصبانيت ،خوشحالي و آرامش
را در برميگيرد .بعضي از زیرگروههای این بعد عبارتاند از تصویر از خود ،احساس
مثبت ،احساس منفي ،اعتقادات مذهبي ،فکر کردن ،یادگيری حافظه و تمرکز حواس.
 .0بعد اجتماعي :به توانایي برقرار کردن ارتباط با اعضای خانواده ،همسایگان ،همکاران
و سایر گروههای اجتماعي و نيز وضعيت شغلي و شرایط اقتصادی کلي مربوط ميشود.
 . 1بعد روحي :درك فرد از زندگي و هدف و معنای زندگي را در برميگيرد،
ثابتشده است که بعد روحي زیرمجموعه بعد رواني نبوده و یک دامنه مهم و مستقل
محسوب ميشود.
 .1بعد کلي :رضایت از زندگي بهصورت کلي را شامل ميشود (فاضلي.)5087 ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Inglehart
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ب) ذهني بودن در مقابل عيني بودن :از دیدگاه (ریبریو )2331 ،5کيفيت زندگي را باید
بيشتر بهصورت یک مفهوم ذهني به کاربرد .ارزیابي فرد از سالمت و خوب بودنش عامل
کليدی در مطالعه کيفيت زندگي است .قضاوت فرد در مورد بيماری ،سالمتي و درمان
اهميت بيشتری نسبت به ارزیابي عيني از سالمتي دارد بهعنوانمثال ممکن است فرد از یک
یا چند بيماری مزمن رنج ببرد ولي خودش را سالم بداند درصورتيکه فرد دیگری
باوجودآنکه هيچ نشاني عيني از بيماری ندارد خود را بيمار بپندارد .عامل اصلي کيفيت
زندگي عبارتاند از :تفاوت درك شده بين آنچه هست و آنچه از دیدگاه فرد باید باشد.
ج) پویا بودن :پویایي کيفيت زندگي به این معناست که باگذشت زمان تغيير ميکند و
به تغييرات فرد و محيط او بستگي دارد .این مشخصه در یک رابطه طولي قابلمشاهده است
(حسيني.)5070 ،
ازجمله درمانهایي که ميتواند بر کيفيت زندگي دانش آموزان تأثيرگذار باشد
مدیریت زمان است .مدیریت زمان در اواخر دهه  5713توسط ماکان مطرح گردید .این
روش شامل فنوني برای تعيين اهداف کوتاهمدت ،چگونگي تبدیل این اهداف به وظایف و
فعاليتها برای اجرای سریعتر آنها ،چگونگي برنامهریزی و اولویتبندی کردن کارهای
روزانه و چگونگي جلوگيری از وقفه کاری که محدودیت در انجام وظایف ایجاد ميکند،
است .مدیریت زمان کنترل کردن هر ثانيه از زمان نيست ،بلکه شامل ،روشهایي است که
مردم از طریق آنها ،زمان را برای بهبود زندگي خود به کار ميبرند (مکنزی.)5773 ،
اميدوار و همکاران ( )5075در پژوهشي با عنوان تعيين اثربخشي آموزش راهبردهای
مدیریت زمان بر سالمت رواني دانش آموزان دریافتند آموزش مدیریت زمان بر مؤلفههای
سالمت روان تأثير دارد .با توجه به اینکه زمان یک منبع محدود به شمار ميآید لزوم مدیریت
آن ،بهخصوص در محيطهای آموزشي و برای دانش آموزان ،از اهميت باالیي برخوردار است.
در مطالعه ماکان وهم کاران ( )5777نيز مشخص گردید که کنترل بيشتر دانشجویان روی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Ribeiro
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زمان ،عملکرد آنها را ارتفاع داده و باعث شد احساس رضایت بيشتر از زندگي داشته
باشند.
فرضيه دوم :آموزش مديريت زمان بر تعلل رفتار دانش آموزان متوسطه دوم
تأثير معناداری دارد.
فرضيه دوم پژوهش؛ حاکي از این بود که آموزش مدیریت زمان بر تعلل رفتار دانش
آموزان متوسطه دوم تأثير معناداری دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره ()1
ميتوان بيان نمود با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر
پيشآزمون آموزش مدیریت زمان ،بر تمام مؤلفههای تعلل ورزی و نمره کل تعلل ورزی با
سطح معناداری ( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير دارد.
این نتایج با یافتههای تحقيقات محمودیان و همکاران ( ،)5071قرا ملکي و همکاران
( ،)5070جاویدی ( ،)5088وینت و لووت )2355( 5و بریتون و تيسر )2353( 2همسو است.
در تبيين این فرضيه ميتوان گفت اهمالکاری تحصيلي پدیدهای ناسازگارانه و مخرب
است که به علت ترس از شکست ،خود نظارتي ضعيف ،ضعف در تنظيم اهداف ،تفکرات
غيرمنطقي به وجود ميآید و باعث افت تحصيلي و نهایت اجتناب از موقعيت تحصيلي
ميشود ،تأخير در شروع یادگيری و انجام تکاليف دانشآموزان باعث خواهد شد که
فرصتهای مناسب آنان ازدسترفته و شانس موفقيتشان کاهش یابد (جندرن.)2355 ،
اهمالکاری تحصيلي 0و ضعف در تصميمگيری آنها ميتواند باعث افت یک جامعه
گردد و مسير پویایي نظام آموزش را مختل سازد (منصوریان .)5087 ،اهمالکاری ممکن
است موجب شود که فرد در رویارویي با محيط اطراف خود احساس درماندگي و
ناکارآمدی کند .اهمالکاری بهویژه در بلندمدت سالمت جسماني و رواني فرد را تهدید
ميکند و صدمات اقتصادی و اجتماعي را به همراه دارد (بروکا و یوئن5780 ،1؛ به نقل از
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wintt & Lovett
2. Britoon & Teaser
3. Procrastination
4 -Burka & Yuen
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توکلي.)5072 ،
روساریو 5و همکاران ( )2337ميگویند باوجوداینکه اهمالکاری در تمام فعاليتهای
زندگي روزانه ممکن است اتفاق بيفتد ،اما اهمال گرایي در زمينهی انجام تکاليف درسي
فراواني بيشتر دارد .سولومون و راثبلوم ( )5781اهمالکاری تحصيلي را در به تأخير
انداختن وظایف تحصيلي تعریف ميکنند .این وظایف شامل آماده شدن برای امتحان،
آماده کردن مقاالت در طول نيمسال تحصيلي ،امور اداری مربوط به مدرسه و حضور
مستمر در کالسها است .دانش آموزان اهمالکاری آمادگي برای امتحان را به شبپایاني
موکول ميکنند و درنتيجه در زمان امتحان اضطراب شدیدی را تجربه ميکنند.
اهمالکاری موجب درجات باالیي از اضطراب و افسردگي در دانشآموز ميشود و
عزتنفس او را پایين ميآورد (الی و سيلورمن.)5776 ،2
از سویي طبق تحقيقات متعدد ،ميتوان گفت مدیریت زمان روشهای نویني را به ما
نشان ميدهد تا دیدگاههای مفيدی را در مورد کارهای وابسته به یکدیگر و اولویتها به
دست آوریم ،ظرفيتهای بيشتری برای پرورش خالقيت خود و دیگران داشته باشيم.
درواقع ميتوان گفت که زمان یکي از ساختارهای مهم در تحقيقات روانشناسي بهویژه در
حيطه برنامهریزی است و بين این منبع باارزش و اهمالکاری و عدم تصميمگيری بهموقع
ارتباط بالقوهای وجود دارد (هاشمي .)2336،ایکسپاهوا ( )2337پيشنهاد ميدهد که برای
استفاده مؤثر از زمان بایستي برنامه زمانبندیشده را تنظيم کنيد ،برای تکاليف کاری هر هفته
برنامهریزی کنيد ،برنامه خود را روزانه تنظيم کنيد ،بهترین وقت روز را طبقهبندی کنيد،
مشکالت و یا موضوعات خستهکننده را مطالعه کنيد ،در جای خاصي مطالعه کنيد ،از کتابخانه
استفاده کند ،از حواسپرتي اجتناب کنيد و بهطور منظم برنامهها و اولویتها را ارزیابي کنيد.
آجایي )2337( 0راهبردهای مدیریت زمان در مدرسه را گزینش اولویتها ،زمانبندی ،اجتناب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Rosario, P.
2. Silverman
3. Ajayi
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و یا کاهش اتالف کنندگان زمان ،اجتناب از اهمالکاری ،تفویض اختيار ،ذخيره زمان و
اجتناب از کار ميداند.
محمودیان و همکاران ( )5071در پژوهشي با عنوان اثربخشي آموزش راهبردهای مدیریت
زمان بر بهبود مهارتهای مطالعه و تعلّل ورزی دانش آموزان دریافتند آموزش راهبردهای
مدیریت زمانبر بهبود مهارتهای مطالعه و تعلل ورزی دانش آموزان مؤثر بوده است
( .)P>35/3ازآنجاکه آموزش مهارتهای مدیریت زمان ميتواند بر ایجاد اعمال و بينشهای
نو و اصيل تأثير مهمي داشته باشد و با توجه به اینکه زمان یک منبع محدود به شمار ميآید
لزوم مدیریت آن بهخصوص در محيطهای آموزشي و برای دانش آموزان از اهميت باالیي
برخوردار است.
قرا ملکي و همکاران ( )5070در پژوهشي با عنوان اثربخشي آموزش مهارتهای مدیریت
زمان بر اهمالکاری دانش آموزان دریافتند آموزش مهارتهای مدیریت زمان اهمالکاری
دانش آموزان را کاهش ميدهد .جاویدی ( )5088اثربخشي آموزش مهارتهای مدیریت
زمان بر کاهش استرس و اهمالکاری شغلي کارکنان شرکت ساپکو پرداخت و به این نتيجه
رسيد که آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش استرس و اهمالکاری شغلي کارکنان،
مؤثر است و استرس و اهمالکاری شغلي را کاهش ميدهد .وان ایرد )2330( 5در پژوهشي
نشان داد که آموزش مدیریت زمان باعث کاهش تعلل ورزی و افزایش نظم در انجام دادن
تکاليف دانش آموزان ميشود و انجام دادن این کار پيشبيني کنندهای برای پيشرفت
تحصيلي است.
فرضيه سوم :آموزش مديريت زمان بر تصميمگيری دانش آموزان متوسطه
دوم تأثير معناداری دارد.
فرضيه سوم پژوهش؛ حاکي از این بود که آموزش مدیریت زمان بر تصميمگيری دانش
آموزان متوسطه دوم تأثير معناداری دارد .با توجه به نتایج بهدستآمده از جدول شماره ()6
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. VanEerde
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ميتوان بيان نمود با توجه به سطح معناداری بهدستآمده از تحليل مانکوا با کنترل اثر
پيشآزمون آموزش مدیریت زمان ،بر تمام مؤلفههای تصميمگيری و نمره کل
تصميمگيری با سطح معناداری ( )3.335در دانش آموزان متوسطه دوم تأثير دارد .این نتایج
با یافتههای تحقيقات سلطاني محمدی ( ،)5077زائریان ( )5086و کيني ( )2332همسو است.
در تبيين این فرضيه ميتوان گفت دانش آموزان دوره دوم که در سنين نوجواناني به
سر ميبرند ،مانند افراد سنين مختلف ،داراى نيازهاى زیستي و روانشناختي هستند؛ اما به
دليل ویژگيها و حساسيتهای این دوره ،از قبيل گذر از وابستگي کودکي به استقالل
بزرگسالي ،در این مرحله از دوران رشد و تکامل ،دانش آموزان نوجوان نيازهای خود را
ملموستر و آشکارتر احساس ميکنند .در این دوره ،عالوه بر تکامل جسمي و نيرومند
شدن بدن ،عواطف و احساسات ،افکار ،آرزوها و نگرش نسبت به مسائل پيرامون تغيير
ميکند .تغييرات فزایندهای در جنبههای شناختي و بهتبع آن در تصميمگيری (بهعنوان جزء
مهمي از حيطه شناختي) دانش آموزان دبيرستاني ،صورت ميپذیرد .آنان با تصميمهای
مهمي در خصوص موضوعاتي همانند انتخاب رشته تحصيلي مواجه ميشوند که ميتواند
پيامدهای مهمي برای آنان به همراه داشته باشد و بهصورت عميقي بر آنان اثر بگذارد
(ولف .)2352 ،5درواقع ،ازاینپس این دانش آموزان متوجه ميشوند که هر نوع انتخابي،
سرنوشت یا پيامدی ویژه به دنبال دارد و هر تصميمي ميتوانند زندگي آنان را تحت شعاع
قرار دهد (شافرو کيپ .)2337،2مطالعات نشان دادهاند که در دانش آموزان نوجوان،
رفتارهای پرخطر ازجمله ریسکپذیری ،تصميمگيری آني و تکانشي رایج است که این
عوامل موجب ميشود آنان از تصميمگيری ناکارآمد در حل مسائل خود استفاده کنند و
درنتيجه با مشکالت بسياری در زندگي شخصي و تحصيلي خود مواجه گردند (تانهولم،0
.)2331
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Wolff
2. Shaffer, D. R., & Kipp, K.2
3. Thunholm, P.
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برخـي مواقــع ،عليرغم اینکه آنــان دانــش موردنظر جهــت تصميمگيری رادارند،
آنان در تنظيم فرایندهای شناختي خود از قبيل تصميمگيریهای مناسـب ،نظـارت و
ارزیـابي بـر تصميمهای خــود ،ناتواناند؛ بنــابراین ممکن است کــه انتخابهای همراه با
استرس و اضـطراب داشـته باشـند ،بهوسيله آموزش ،نوجوانان با کسب دانـش از شناخت
خــود و همچنــين آگــاهي از تنظــيم شــناخت و مدیریت زمان خــود ميتوانند
اضـطراب و اسـترس خـود را در تصميمگيریها کاهش دهند (فيشهوف .)2338 ،5در این
ميان آموزش مدیریت زمان مي تواند تأثير بسزایي در بهبود تصميمگيری در دانش آموزان
داشته باشد .کلي )2331( 2معتقد است که اهمالکاری ،بي تصميمي و کنارهگيری از عوامل
اتالف وقت بشمار ميروند .مارتين )2336( 0معتقد است که مهارتهای ضعيف زمان از
استرس ناشي ميشود؛ زیرا استرس کارایي شخص را کم کرده و کارها را طوالني ميکند و
کارایي استفاده از زمان را کم ميکند .مدیریت خوب زمان مستلزم این است که شما باکساني
که وقت شمارا تحت تأثير قرار ميدهند جسورتر باشيد و مالقات را مدیریت کنيد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Fischhoff, B.
2 -Kelly
3 -Martin
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